
 

 
 

 Update bezoekersinformatie 24 september 2020 

      Het coronavirus laait op in Amsterdam en de rest van het land. Helaas krijgen  
        ook wij te maken met enkele besmettingen bij cliënten en medewerkers. Zodra  
        dit het geval is, worden mensen uit de directe omgeving getest en worden 
        extra voorzorgsmaatregelen genomen.       
        We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Heeft u (lichte) klachten kom dan 
        niet op bezoek maar laat u eerst testen door de GGD.    
        Ter bescherming van onze kwetsbare cliënten, medewerkers en bezoekers, is 
        het belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. 

        Wat zijn de richtlijnen voor bezoekers: 

- Bezoekers zijn vrij van klachten die kunnen duiden op covid-19.  

- Bezoekers vullen bij binnenkomst het registratieformulier in. 

- Bezoekers wassen of desinfecteren bij de ingang de handen. 

- Iedereen houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

- Bezoekers dragen een mondkapje wanneer zij door het huis lopen en 
wanneer 1,5 meter afstand niet haalbaar is. Bijvoorbeeld bij bewoners 
met dementie en bij het duwen van een rolstoel of het gebruik van de 
duo-fiets. U krijgt het mondkapje van de receptionist. 

- Vermijd s.v.p. zoenen en knuffelen.  

- Op de appartementen/kamers van cliënten is slechts 1 bezoeker tegelijk 
welkom. 

- De gezamenlijke woonkamers zijn niet toegankelijk voor bezoek. 

- De algemene ontmoetingsruimtes en de tuin zijn toegankelijk voor 
meerdere bezoekers tegelijk. 

- Bezoekers kunnen cliënten begeleiden bij een wandeling buiten. 

- Vanzelfsprekend geldt ook hier het gebruik van papieren zakdoekjes en 
niezen en hoesten in de elleboog. 

Per huis kunnen aanvullende richtlijnen gelden. En mocht het op een plek te 
druk worden of andere bijzondere omstandigheden zich voordoen, volgt u dan 
s.v.p. de instructies van onze medewerkers. 
Wij hopen op uw begrip en wensen u een fijn bezoek.  
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Cliënt Service 
Bureau op: 020 592 54 20 of csb@zgao.nl. 


